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Dienst van de voorbereiding
Orgelspel: Bewerking van lied 628 ‘Nu moet gij allen vrolijk zijn’ van Joh.
G. Walther.
Welkom
Stilte

(allen gaan staan)

Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon.
V. De Heer zij met u!
A.

Drempelgebed
Goede God,
De Heer is waarlijk opgestaan!
we hebben het vorige week gehoord.
Maar soms is het zo moeilijk te geloven.
We twijfelen, hebben vragen.
We vragen ons af waar U bent.
Kom daarom naar ons toe,
laat ons uw liefde voelen,
Wees ons nabij.
Amen
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Psalm 81: 1, 2 en 4

(hierna gaan allen zitten)

2.
Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

4.
God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht
nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

Kyriëgebed. Na de zin ‘…zo bidden wij U’, zingen we lied 301k:
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Glorialied 302: 1 en 2

2.
U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.
Woord voor de kinderen
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
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Lied 633

2,
De glorie van de dageraad
verleent een hof zijn pracht,
geweken is het rouwgewaad,
de smartelijke nacht.

4.
O teken dat zijn handpalm siert,
zijn hartstreek en zijn voet,
zijn onmacht heeft gezegevierd,
de onschuld van zijn bloed.

3.
Nu ons een licht is opgegaan,
gewenteld onze steen,
komen wij oog in oog te staan,
niet langer dood-alleen.

5.
De liefde toont zijn aangezicht,
een zonnelied breekt aan,
vandaag zien wij het levenslicht,
de Heer is opgestaan.

Schriftlezing uit Johannes 20:19-31
Muziek: ‘De echte vent’ - Racoon
Overweging
Orgelspel: ‘Canzonetta’ van D. Buxtehude.
Dienst van het antwoord
Lied ‘Ubi caritas’ – Ola Gjeilo
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Ubi Caritas et amor, Deus ibi est
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero. Amen
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht.
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
Laten wij de levende God vrezen en liefhebben.
En van harte goed zijn met elkaar. Amen
Gedachtenis , Lied 961

Dankgebed, voorbeden, stil gebed. Na de zin ‘…zo bidden wij U’ zingen
wij lied 368f:

Het Onze Vader zingen wij met de woorden van lied 1006:
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Mededelingen
Collecte
De opbrengst van de collecte gaat naar de stichtingen de Regenboog
en De Hoop.
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Slotlied 695

2.
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
3.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
4.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
5.
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:
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Orgelspel: Fuga van J. Seegr.
U bent van harte welkom voor het digitaal koffiedrinken via Zoom. Dit
begint om 11.30 uur. Wilt u erbij zijn? Kijk dan op de website voor meer
informatie en aanmelding.

10

